
Convida familiars i amics 
amb algun factor de risc: 
• Antecedents familiars de glaucoma 

• Més de 60 anys 

• Hipertensió ocular 

• Miopia o hipermetropia altes   

(més de 6 diòptries) 

Exclusiu per a persones que no siguin pacients de 

l’IMO Grup Miranza o que no s’hagin visitat en un 

dels nostres centres en els últims tres anys.

Què inclou la revisió? 
• Prova d’agudesa visual 

• Presa de pressió intraocular 

• Examen del nervi òptic

Com demanar cita?
• Trucant al 934 000 700  

o enviant un mail a informacion@imo.es

Les sol·licituds de cita es gestionaran per ordre de 

recepció, fins a completar les agendes. 

Informa’t sobre el glaucoma i els seus factors  

de risc a: www.canalglaucoma.com

Amb motiu de la Setmana 
Mundial del Glaucoma, 
des de l’IMO Grup Miranza 

volem posar el focus en la 

importància de la prevenció 

d’aquesta malaltia que 

avança silenciosament 

fins a afectar de forma 

irreparable la vista. Per això, 

posem en marxa la Unitat de 
Diagnòstic Precoç, per oferir 

revisions gratuïtes durant 

aquesta setmana.

Et convidem a un esdeveniment únic, que tindrà dues parts:
• En la primera part podràs conèixer els nostres experts en glaucoma i t’explicaran les 

claus de la malaltia: principals signes, la importància de la detecció precoç i el seu 

tractament, entre d’altres.

• En la segona part podràs desafiar el glaucoma a través d’un concurs que consistirà en 
preguntes sobre els temes que hauran tractat prèviament els nostres glaucomatòlegs.  

Esdeveniment Desafiant el glaucoma 
Dijous, 9 de març, 19 h

Apunta’t a aquest esdeveniment únic i recorda portar el teu 

telèfon mòbil per participar en el concurs. Hi haurà premi per als 
guanyadors i, en acabar, servirem un còctel! 

Cal confirmar assistència: events@imo.es

T’hi animes?

Revisions gratuïtes

SETMANA 

MUNDIAL DEL 

GLAUCOMA
DEL 13 AL 17 DE MARÇ DE

2023


